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Introduction :
• Predictive Maintenance (PdM) anticipates maintenance 

needs to avoid costs associated with unplanned 

downtime. By connecting to the devices and monitoring 

the data that the devices produce.

• By identifying patterns that lead to potential problems or 

failures, these insights can then be used to address 

problems before they occur. This ability to pr edict when 

equipment or assets need maintenance improves 

equipment life and reduces downtime.

• PdM extracts the result of analytics from the data 

produced by equipment in working condition and then 

acts on these insights.

• The idea of PdM dates back to the early 1990s where 

the need for using PdM was to increase regularly 

scheduled preventative maintenance early on.
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ونقص،البياناتلتوليداإلستشعارأجهزةتوفرعدمأدى

عوبةصإلىوتحليلها،البياناتلجمعالحسابيةالموارد

تإنترنفيللتطوراتونظًرااليومأملPDMتنفيذ

يانات،البوتحليالتالسحابية،والحوسبة,(IoT)األشياء

أهلمنPdMتصبحأنالممكنفمناآللي،والتعلم

.السائدةالصيانةأساليب

التياالستشعارأجهزةمنبياناتPDMتتطلب

نظاموميقحيثأخرىتشغيليةوبياناتالمعداتتراقب

PdMسمحيبماالنتائجوتخزينالبياناتبتحليل

عطلأيعنالناتجالخطرإزدراءالبشريللعنصر

.والمالالوقتفيكبيرةخسائريسببمفاجيء
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MAINTAINCE

:الصيانة التنبؤية للمبنى 

هودراسوقوعهقبلالمبنىمنلجزءالحدثمعوالترقبالتعاملمنهجهي

.ائلوالبدواالحتماالتالحلولواعطاءللمبنىاألخرىاألجزاءعلىتأثيره

المبنىتشغيلعلىوتحافظللمبنىاالختصاصفيتقللانفوائدهاومن

مستقبليةأضرارأيدونجيدةبصورة

:الصيانةفيواستخدامهالصيانةفيواستخدامهاالصطناعيالذكاء

امواستخدالسرعةفائقةالتكنولوجيةاستخداموهياالصطناعيالذكاء

ومالهريالبشالجانبعنعوضاالمبانيوتشغيلومتابعةلقياسالروبوتات

عليهاالتغلبيمكنأخطاءمنعليه

اضراحعلينايفرضهالذيالعصريالحلهواالصطناعيللذكاءاللجوءأن

وراحةالمةوالساألمنوتوفيرالعقاريةثروتناعلىللحفاظالمستقبلفىو

دعنمضاعفةمصاريفاستنزافأوطارئةأعطالحدوثدونالمستخدمين

بالمبنىأخرىأنظمةبهوتتأثروقتهافيحلهايصعبأعطالحدوث



PREDICTIVE 
MAINTAINCE

:تعـريف الصيانة التنبؤية 1
حدوثبلقالمستمرالحفاظمنهجيةالىالوصولعلمهيالتنبؤيةالصيانة

.الضرر

وهينىالمبيحتاجهاالتيوالمتطلباتوالمعرفةالبياناتتحفظإنهاكما

.حدوثهاقبلالمشكالتلحلالتفاعلفياألساسيالعامل

بمواطنالتنبؤمساعدةفياإليجابيالتأثيرلهاإلصطناعيالذكاءإنكما

اعياإلصطنالذكاءمنوالفكرةإليها،الوصولالصعبوالنقاطالضعف

.ياناتالبعلىالقائمةاألساسيةاألنظمةلمساعدةالتخصصلتحسينهو

وتديراطرالمختحجماإلصطناعيالذكاءبإستخدامالتنبؤيةالصيانةإنكما

.بهمشاكلحدوثعندالتشغيلنظام

علىةالهيمنفياإلصطناعيالذكاءيلعبهالذيالدورالىاإلشارةويجدر

ولالوصالصعباألجزاءوصيانةالتشغيلفيالميسرةالحلولوضع

.إليها

يانةوالصالربحيةلزيادةقويةأداةالتنبؤيةالصيانةتكونأنيمكن

اآلليوالتعلم(IoT)األشياءأنترنتبينالتقنيةهذهتجمعحيثاإلستباقية،

ةمراجعمنالمواردوإستخداماألصولتوافرلزيادةالهندسيةوالمحاكاة

.إستفادةأقصىوتحقيقالمتصلةاألجهزة

الوصولبيصعالتىالبياناتتسجيلفىكبيرادورللروبوتيكونكما

البشرىللجانبممكنةاوغيرعاليةمناطقسواءاليها



الصيانة التنبؤية

مدخالت مصادر العمل

ية  قوى بشر

مواد وقطع غيار 

أموال 

معلومات 

معدات صيانة

مخرجات أنشطة الصيانة

خطط الصيانة 

تخطيط ومراقبة العمل

مراجعة حاله المعدات 

تحليل ومراقبة التكلفة 

ة دراسة وتحليل أعمال الصيان

معلومات تحليلية للنظام 

ي استخدام المصا
 
در التحكم ف

الرقابة 

عنارص نظام إدارة الصيانة

PREDICTIVE 
MAINTAINCE



:ة فوائد تطبيق الصيانة التنبؤي

رئيسيلبشكتعتمداإلصطناعيالذكاءبإستخدامالتنبؤيةالصيانةإدارة

الماديةلمواردلالتنبؤيةوالحلولوالرقابةوالتنفيذوالتنظيمالتخطيطعلى

تتيحالتياألسبابأهممنتكونبحيثوالبشريةوالمالية



انةدور الحاسب اآللي في تنفيذ الصي

.الصيانةتكليفتقليل•

فيكبيرلبشكويساهمواإلنتاجيةالماليةالخسائرمنالحدفييساهممماالمخططةغيرالتوقفساعاتتقليل•

.الوقتعامعلىالحفاظ

كمياتنتاجإمنللعملإقتصاديةمردوداتعلىللحصولللمكائناإلنتاجيالعمروزيادةللطاقةاألمثلاالستخدام•

تنافسيةوبكلفةكبيرة

السبلجادإيبهدفاإلختناقنقاطوتحديدالصيانةأعمالكفاءةحولالواضحةبالمؤشراتالعليااإلداراتتزويد•

لمعالجتهاالصحيحة

الصيانةلمهامالفعالالتخطيطخاللمنللموارداألمثلاإلستخدام•

الفرصةاآلليالحاسبعلىالصيانةإدارةنظاميتيحإذالصيانةمسئولبيدفاعلةأداةسيكونالصيانةإدارةألغراضاآلليالحاسبإستخدامإن

أقصىلىعللحصولالصناعيةللموجوداتأفضلإدارةيعنيمماالمناسبين،والمكانالوقتفيالالزمةوالبياناتالمعلوماتعلىللحصول

علىلصيانةاأعمالبرمجةتحققذلكعنفضالًًالمقبولة،بالحدودالموجوداتلهذهالمطلوبةالصيانةأعمالكافةتنفيذمعلهامتاحةإنتاجية

:منهاالفوائدمنمجموعةاآلليالحاسب



ات متطلبات البيانات والمعلوم

لنظام إدارة الصيانة

ملفًالموجودات1.

خطةًالصيانةًواألعمالًالقياسية2.

أوامرًالعمل3.

تعليماتًالصيانة4.

ملفًالعاملين5.

ملفًتاريخًالمكائنًوالمعدات6.

قوائمًإستالمًالموادًاإلحتياطية7.

اناتالبيجمعالصيانةإدارةنظاميتطلب

والمكائنالمعداتعنوالمعلومات

جالمبرمالنظامهيكليحتويأنويجب

ًً :التاليةالملفاتعلىحاسوبيا



اب يوضح المخطط البياني التالي انسي

البيانات في نظم إدارة الصيانة

أوامـــــر العــــمـــل 

ملف 

تاريخ 

الماكنة

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

دخول مباشر الى 

الحاسب االلي
ملف الموجودات 

أعمال الصيانة الدورية أعمال الصيانة الدورية

ساعات العمل المصروفة‾

ساعات التوقف ‾

كلفة العاملين ‾

كلفة المواد ‾

وصف للعملية‾

ساعات 

التشغيل 

ملف العامليــن

التكلفة

قوائم استالم المواد 

االحتياطية

التكلفة المواد االحتياطية

أوامر العمل 

المطبوعة
تفاصيل

أمر العمل 

ساعات العمل 

المستخدمة إلنجاز 

أعمال الصيانة

ةتعليمات الصيان



تعريف الذكاء اإلصطناعي
شهدالتاليةالسنواتوفي،1955عامأكاديميكتخصصاالصطناعيالذكاءتأسس

متجدديلوتمونجاحاتفيتمثلتجديدةمنهجياتتلتهاالتفاؤلمنموجاتعدةالعالم

.والمنظماتالهيئاتمختلفمنمستمرةبصورة

،1956عامدارتموثكليةفيعملورشةفياالصطناعيالذكاءأبحاثمجالُولد

علمعنالمجاللتمييز"االصطناعيالذكاء"مصطلحمكارثيجونصاغحيث

.نرڤينوربرتاإللكترونيالتحكمعلمعالمتأثيرمنوالهروباآلليالتحكم

البشريظهرهالذيالطبيعيالذكاءعكسعلىاآلالت،تظهرهالذيالذكاءهو

يأبأنهالمجالاالصطناعيالذكاءمجالفيالرائدةالمراجعتعرفوالحيوانات،

.جاحبنأهدافهتحقيقفيفرصتهمنتزيدإجراءاتويتخذبيئتهيدركجهاز

ًًبالعاميةأما أو)اآلالتلوصف"االصطناعيالذكاء"مصطلحيستخدممافغالبا

بالعقلالبشريربطهاالتيالمعرفيةالوظائفتحاكيالتي(اآلليالحاسبأجهزة

.المشكالتوحلالتعلممثلالبشري



:ايجابيات الذكاء االصطناعي هي•
األمان

أداء أفضل من البشر

إنه رخيص

بعد ذلكاألنسانيمكنه التنبؤ بما سيفعله 

يمكن أن يكون مفهوًما لجميع البيانات واالتصال من حولنا

تحليل البدائل واختيار األفضل يسرعة غائقة

لنكن صريحين مع أنفسنا، هي إحدى أهم ايجابيات الذكاء 

.االصطناعي

يام بها العديد من المهام معقدة للغاية بحيث يتعذر على البشر الق

حتى بدون الملل أو االنحرافات العاطفية ، في. على أكمل وجه

بعض األحيان هناك العديد من العوامل التي يجب أن تأخذها 

قًا من يمكن اآلن إنجاز العمل الذي سيستغرق فريأدمغتنا الطرية 

د في إنه ألمر جي. المساعدين القانونيين أياًما في بضع ثوان  

الواقع



توظيف الذكاء اإلصطناعي

ؤيةبمنظومة الصيانة التنب

مجيةبروقدراتكأنظمةالتنبؤيةالصيانةظهرتلقد

لاألصومنمتاحةأصبحتالمعلوماتمنالمزيدألن

منانةوالصيالتشغيليةالوظائفوأصبحتنفسها،

:يليماالمحددةالعواملوتشمل.الرقميةالوظائف

خاللمنجمعهايتمالتيالبياناتمنكبيرةكمياتتوفر

.والمتصلةالمجهزةاألصول

.IoTاألشياءإنترنتعبرجمعهايتمالتيالبياناتإتاحة

.يليةالتشغالتكنولوجيامعالمعلوماتتكنولوجياتقارب

اتإحصائيعلىللحصولالتحليالتفيالتطورات

.البياناتمنورؤى

قدرة-اآلليالتعلممثل(AI)االصطناعيالذكاءتقنيات

.برمجةدونبمفردهالبياناتمنالتعلمعلىالنظام



أهمية استخدام الذكاء االصطناعي

بمنظومة الصيانة التنبؤية

توالمعدااإلنتاجخطوطومالكالمصنعينجميعيتفق

ثرأكهوينكسرأنقبلماشيءإصالحإنعلىالثقيلة

.نكسريأنبعدإصالحهمنالتكلفةحيثمنوفعاليةكفاءة

انةالصيمنظومةفيالصناعيالذكاءاستخدامفإنولهذا

:هامناألمورمنبالعديدملحوظبشكليساهمالتنبؤية

.االنتاجيةوتحسينالتوقفأوقاتتفادي

.الجديدةالشراءعملياتوإرجاءاألصولعمرإطالة

.الصلةذاتأواإلضافيةاألضرارتخفيف

.والمخزونوالموادالغيارقطعإدارة

.النتائجتعزيز

.وتعقيدهااإلصالحاتتكلفةمنالحد

.بهامولالمعللوائحواالمتثالالتنظيميةالمعاييراستيفاء



ي أهمية إستخدام الذكاء اإلصطناع

بمنظومة الصيانة التنبؤية

فادةاالستالىالمؤسساتتدفعالتيهيالمزاياوهذه

بؤالتنيمكنهاالتيوالممارساتالتكنولوجياتمن

فإنالالمثسبيلوعلىوالممارساتالصيانةلعمليات

ةكثيفالصناعاتكلعبر{{منهجتتبعIBMشركة

أوعالتصنيأووالغازالنفطمثل)تقريبااألصول

فيةكيبشأنتحدياتتواجهالمؤسساتفان،(النقل

.}}حياتهادورةخاللاألصولقيمةتعظيم

نةالصيامنظومةمعاإلصطناعيالذكاءدمجإنحيث

.دامتهاوإستاألصولتعظيمطرقأفضلمنالتنبؤية



يوضح المخطط البياني التالي متطلبات تحقيق أهداف

الصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء االصطناعي

تخفيض مخزون قطع الغيار •

نى تحسين لجودة الحياة داخل المب•

تحسين وتخفيض الطاقة•

المشاركة بالمعلومات لنظام 

وخبرة المشغلين

تحديد نوعية وخطط الصيانة 

المرحلية والمتتابعة



CHARACTER 
REFERENCES

ما المقصود بمصطلح

إنترنت األشياء
(CPS)هةواجواألجهزة،البرمجيات،)األشياءمنبالعديديستخدمتقليدينظامهو

المقامفييًامركزيكون(السحابيةوالحوسبةالحافة،األشياء،إنترنتمستشعراتاالتصال،

.توزيعهتمإذااألول

وموارداآلالتبينمتكاملماديكأصلالصناعة،فيأساسيًادوًرا(CPS)يلعب

(اعياالصطنالذكاء)الذكيةالبرمجياتمنإضافيةوحدةإعتبارهيمكنحيثالحوسبة،

.شياءاألإنترنتعلىالقائمةوالصيانةالرصدأنظمةفيقيمةتضيفأنيمكنوالتي

السيبرانيةاألنظمةلدمجيستخدممحددمصطلحهو(IoT)لألشياءالصناعياإلنترنت

نوعةالمتللصناعاتوالصيانةالرصدمجالفيتطبيقهيتمحيث(CPS)الفيزيائية

.العامةوالمرافقوالنقلالتصنيعتشملالتي

ألنظمةاكفاءةتطويرإلىأدىالصناعياإلعدادفياألشياءإنترنتبإدخالاإلستعانة

(ACS)الصناعيةالتحكمأنظمةخاللمنبهاالموثوقاألنظمةأكثرمنإنهحيث

.(OT)التشغيليالتكنولوجياباسمإليهايشار



ة القدرات الرئيسية للصيان

التنبؤية الفعالة

.فيًإنتاجيةًالصيانة% ( 28.3)زيادةًبنسبة1.

فيًتعطلًالمعدات( % 20.1)تخفيضًبنسبة2.

.(%19.4)توفيرًفيًتكلفةًالموادًيصلًالى3.

.(%17.8)تقليلًفيًمخزونًالصيانةًواالصالحًيصلًالى4.

األجهزةمنالبياناتتقاربمنباإلستفادةتقومالفعالةالتنبؤيةالصيانة

والذكاءحليالتللتمتقدمةتقنياتبإستخداموالتحليلالمعلوماتوتكنولوجيا

.الرقميةالنظمطريقعناالصطناعي

بإستخدامالتنبؤيةللصيانةالكبيرةاألهميةإلىالحديثةالدراساتتشير

أنظمةبإستخدامتقومشركة(558)بياناتعرضتمحيثاآلليالحاسب

:التاليكالنتائجمتوسطإيجادوتماآلليالحاسببإستخدامالصيانةإدارة



التكامل: أوالً 

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

المعايير الرئيسية الستخدام أنظمة الصيانة

التنبؤية باستخدام الحاسب اآللي بنجاح

ةموثوقيمدىتتبعالمؤسساتعلىيجباألصول،ادارةمنوكجزء

.هاوإدارتوتقييمهاوالتكنولوجيةالماديةاألصولمنواسعةمجموعة

نولوجياللتكاألساسيةالبنيةبتأسيستقومالتحدي،هذاالىإضافة

دمجيعملحيثالصوامع،فيوالبياناتالتطبيقاتبتشغيلتقومالتي

مواقعتحديدفيوالكفاءةالرؤيةتحسينعلىمتصلةالغيراألنظمة

.بشأنهاوالتواصلالمحتملةاإلخفاقات

شياءتضمين انترنت األ: ثانياً 

س،بالطقالمتعلقةالمعلوماتمثلاألشياء،إنترنتلبياناتيمكن

والمعلوماتالمرورحركةومعلومات،RFIDتدعمالتيوالبيانات

ةالرئيسيالصيانةأعمالتعززأنأخرى،ومصادرأجهزةمنالواردة

.التنبؤيةالصيانةتقويةعلىوتعمل

فيالخارجيةالمعداتعلىالطقسيؤثرأنيمكنالمثال،سبيلعلى

فيالحساسيةشديدةاألدواتأووالغازالنفطإنتاجأوالزراعة

.الحيويةوالتكنولوجياالصحيةالرعايةمثلمجاالت



تحليل بيانات الجودة: ثالثاً 

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

المعايير الرئيسية الستخدام أنظمة الصيانة

التنبؤية باستخدام الحاسب اآللي بنجاح

اإلنتقالسةللمؤسباألصولالمتعلقةالبياناتوتحليلجمععلىالقدرةتتيح

.التنبؤيةالصيانةالىالتصحيحيةالصيانةمن

مثلطناعياالصالذكاءتكنولوجياتالتنبؤيةالتحليالتتطبيقيمكنبحيث

ً فهالمؤسساتإلعطاءالتشغيليةالبياناتأحجامعلىاآللي،التعلم أكثرما

.األجهزةألداءودقةتفصيالً 

.أيضاً مهمةتحليلهايجريالتيالبياناتسالمةأوجودةأنكما

 ً فشلابةبمثتكوناألصولبياناتصحة)فإنالمتخصصةللشركاتوفقا

منالتحققأوالمجاالت،ملءبدوناألحيان،منكثيرفيتجاهلهيتم

االتمجصحةتحليلالضروريومن.التحليالتاجراءيمكنلنالبيانات،

اموإتمالبنود،وجرداألصول،سجالتمثلالمهمةالمجاالتفيالبيانات

.(الموثوقةالتحليليةالتقاريردعمأجلمنالعمل

اءةالتركيز على الموثوقية والكف: رابعاً 

يلمهندسيمكنالتنبؤية،التحليالتفيالقوةنقاطعلىبناءً 

نادااستالمعداتعمرلمدىإحصائياً صالحةنماذجإنشاءالموثوقية

.أخرىوعواملالتشغيلبياناتالى

علىتؤثرالتيالحرجةالمخاطرعلىالتركيزلهاالنماذجهذهوتتيح

.واإلتاحةالتشغيليةالموثوقية

ً اإلمكانيةهذهتتيحكما اتيجيةاإلسترالصيانةتطويرإمكانيةأيضا

أنلىاالتحليليشيروقدالكفاءةتحسينالىتؤديأنيمكنالتي

راءإجيلزموالمثاليةوالممارساتللمعداتالحاليةالصيانةعمليات

أوشل،الفلتجنبعاجلةصياناتيصفأنيمكنوكذلكتغييرات،أي

.ضروريالغيروالجهدالتكلفةلتجنبالصيانةتأجيل



تحديد وإدارة مخاطر : خامساً 

موثوقية األصول

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

المعايير الرئيسية الستخدام أنظمة الصيانة

التنبؤية باستخدام الحاسب اآللي بنجاح

ً تؤثرأنيمكنالتياألصولموثوقيةمخاطروإدارةتحديد ىعلسلبا

رللمخاطوتقييمقياسعمليةهيالتجاريةاألعمالأوالمصنععمليات

لمخاطرانقلاإلستراتيجياتهذهوتتضمنإلدارتهاإستراتيجياتوتطوير

بعاتهاتكلأوبعضوقبولالسلبيةآثارهاوتقليلوتجنبهاأخرىجهةإلى

كمالتحإلىيهدفالذياإلداريبالنشاطاالهتماممعدالتزيادةيجبولهذا

سوقيابتحديديقومكمامقبولةمستوياتإلىوتخفيضهابالمخاطر

.المؤسسةأوالشركةتواجهالتيالمخاطروتخفيضوالسيطرة

موارد الصيانة التنبؤية: سادساً 

فمل)أهمهاالمدخالتمنالعديدالتنبؤيةالصيانةمواردوتتضمن

-العملأوامر-القياسيةواألعمالالصيانةخطة-الموجودات

-توالمعداالمكائنتاريخملف-العاملينملف-الصيانةتعليمات

(اإلحتياطيةالموادإستالمقوائم



التدريب: سابعاً 

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

المعايير الرئيسية الستخدام أنظمة الصيانة

التنبؤية باستخدام الحاسب اآللي بنجاح

علىالتركيزخاللمنالعاملينمهاراتتعددالىالتدريببرامجتهدف

.الذاتيمللتعلتدريبيةبيئةوخلق,والتقنياتوالمهاراتالمعارفتحسين

هدافأوتحقيقالصيانةمهاراتلتطويرأساسيأمرهوالمتقدموالتدريب

:األساسيالتدريبموضوعاتأهمومنالشاملة،اإلنتاجيةالصيانة

.ةوالتجميعيالتصنيعيةوالمخططاتالرسوماتقراءةكيفية-1

.والصيانةالتشغيلكتيبقراءةكيفية-2

.وأنواعهاالرئيسيةالمكائنلمكوناتالرئيسيالشرح-3

.منهاكالً وعيوبومميزاتالصيانةسياساتأنواع-4

.والتنبؤيةالوقائيةالصيانةبرامجتحديدكيفية-5

.وأهميتهاالصيانةبرامجتسجيلطرق-6

إنشاء مكتب الصيانة : ثامناً 

اإلنتاجية الشاملة

بحيثلةالشاماإلنتاجيةللصيانةإداريتشكيلإنشاءعلىالعمليجب

ألربعةاالمبادئتفعيلبعدالشاملةاإلنتاجيةالصيانةإدارةدوريبدأ

:وهياألساسية

.الذاتيةالصيانة-1

.المستمرالتحسين-2

.المخططةالصيانة-3

.الصيانةجودة-4

وتحسيناإلنتاجيةتحسينعلىالشاملةاإلنتاجيةالصيانةدورويركز

هابالمعمولاإلجراءاتوإلغاءوتحديداإلداريةالوظائففيالكفاءة

منواإلجراءاتالعملياتتحليليتطلبوهذاالعمل،مجاالتجميعفي

.العملكفاءةزيادةأجل



يةالسالمة والصحة المهن: تاسعاً 

خطة الصيانة 

واالعمال القياسية

المعايير الرئيسية الستخدام أنظمة الصيانة

التنبؤية باستخدام الحاسب اآللي بنجاح

لجنةيلتشكيتمإذبها،المحيطةوالبيئةآمنةعملبيئةخلقعلىالتركيز

مابكلنالعامليبينالوعيخلقالىتهدفالبيئيةوالصحةبالسالمةخاصة

.البيئيةوالصحةبالسالمةيتعلق

وإقامةوالشعاراتالملصقاتعرضاللجنةاهتماماتنطاقضمنويقع

.والبيئةوالصحةبالسالمةالمتعلقةالندوات

لشاملةااإلنتاجيةالصيانةإنومتفهمينمتعلمينالعاملينيكونأنويجب

لتزاماالالعليااإلدارةوعلىمستمربرنامجوإنمالشهربرنامجمجردليست

يجبثحيمتكامل،بشكللتنفيذهالضروريالوقتوتهيئةبالبرامجالكامل

.ةالشاملاإلنتاجيةالصيانةببرامجمشمولفردكلإنباالعتباراألخذ

جودة الصيانة: عاشراً 

ينتجوالجودة،مستوياتأعلىتحقيقخاللمنالعميلرضاتحقيقالىتهدف

دمعحاالتإلغاءعلىبالتركيزالعيوبمنخاليةمنتجاتتصنيعذلكعن

.المستمرالتحسينباستخدامالمطابقة

:منهاالمدخالتمنالعديدالصيانةجودةوتتطلب

التكييفمكائنأواإلنتاجخطوطمنسواءالنهائيبالمنتجتتعلقبيانات-1

.المياهطلمباتأووالتبريد

.والمعداتللمكائنالتشغيليةبالعمليةتتعلقبيانات-2

.بهاالخاصةالمحددةالزمنيةوالجداولالصيانةعمليةبجودةتتعلقبيانات-3

.الطارئةأوالعاديةسواءالصيانةأعماللمختلفالمدربةالبشريةالقوة-4

لبشرياالعاملجعلعلىوالقادرةالمعتمدةالبشريةللكوادرالتدريبيةالبرامج

.المختلفةالصيانةلظروفاالستعدادأهبهعلى



ي دور الصيانة التنبؤية ف

تحقيق األمن والسالمة

بحيثليديةالتقالطرقمنأفضلخياراًًاإلصطناعيالذكاءبإستخدامالتنبؤيةالصيانةتعد

.واألداءاألصولتوافريحسنأنيمكن

وتحديداألنظمة،شلفبموعدللتنبؤالفعليالوقتفيالبياناتتحليلالتنبؤيةللصيانةويمكن

.لصحيحواالسريعالقراروإتخاذالصيانةجدولةويمكنهاإستبدالالىتحتاجالتياألجزاء

ًً تصنيفيينتعيتمكما.المحتملةالفشلسيناريوهاتمنالعديدعلىالنظاميحتويماغالبا

حليلتفياألوليةالمخاطرمستوياتتقديمويمكنالخطر،حاالتمنحالةأسوأعلىبناءًً

.المخاطر

المخاطريمتقيفيالمخاطروقبول(التحقق)دقةاألكثروالتنبؤالمصادقةتحديديتمحيث

علىلقضاءاأوالتحكملوسائلاختيارأفضلتوفيرهولكليهماالرئيسيالهدف.(التحليل)

.المخاطر



CHARACTER 
REFERENCES

ية دور الصيانة التنبؤ

في تحقيق األمن 

والسالمة

منأفضلخياراًًاإلصطناعيالذكاءبإستخدامالتنبؤيةالصيانةتعد

ويمكناءواألداألصولتوافريحسنأنيمكنبحيثالتقليديةالطرق

فشلبموعدتنبؤللالفعليالوقتفيالبياناتتحليلالتنبؤيةللصيانة

دولةجويمكنهاإستبدالالىتحتاجالتياألجزاءوتحديداألنظمة،

.والصحيحالسريعالقراروإتخاذالصيانة

ًً .لمحتملةاالفشلسيناريوهاتمنالعديدعلىالنظاميحتويماغالبا

طر،الخحاالتمنحالةأسوأعلىبناءًًتصنيفتعيينيتمكما

يتمحيثالمخاطر،تحليلفياألوليةالمخاطرمستوياتتقديمويمكن

فيرالمخاطوقبول(التحقق)دقةاألكثروالتنبؤالمصادقةتحديد

أفضليرتوفهولكليهماالرئيسيالهدف.(التحليل)المخاطرتقييم

.المخاطرعلىالقضاءأوالتحكملوسائلاختيار



يةعوامل القوى البشرية في منظومة الصيانة التنبؤ

.الوحداتتشغيلكفاءةرفع•

.الصيانةعمليةأثناءالتلفياتتقليل•

.المستخدمةالغيارقطعتقليل•

ً المحددالتاريخفيوإتمامهللصيانةالالزمالوقتتقليل• .للجداولطبقا

.الحرجةوالحاالتالطارئةالظروفلمواجهةالتاماإلستعداد•

ً )الالزمةالتخصصاتبجميعالعاملةالقوةتتوفرأنالبدحالأيهوعلى ً كما .لوبالمطالوجهعلىالصيانةأعماللتنفيذ(ونوعا

.الصيانةألعمالالمدربةالبشريةالقوةعنصرهوتكاليفهاوخفضللمعداتالصيانةعمليةكفاءةترفعالتيالعناصرأهممن

فترةيقللممايرقصوقتفيالصيانةأعمالإنجازوكيفيةالمعداتعلىاألفرادتدريبالصيانةمسئولعلىيكونالصيانةخطةإستحداثفبعد

.اإلنتاجفيالخسائريقللكماالعملتوقف

تنظيفهتميوماإستبدالهيمكنماومعرفةالوحداتعنبالكشفالمستخدمةالغيارقطعكميةتخفضالصيانةعلىالمدربةالبشريةالقوةإن

.أخرىمرةباآللةتركيبةوإعادةوإصالحه

ً يتمأنيجباألدواتعلىالمدربةالبشريةالقوةوإستخدام ً أييوفركمااألدواتهذهإستهالكفييوفرمماسليمةأسسعلىدائما قطعفيضا

.الصيانةتحتالمعداتغيار

أثناءمنهاأجزاءتلفالىيؤديمماالتركيبأوالتفكيكبغرضاآللةمنمختلفةأجزاءعلىالطرقفيالمطارقإستخدامعندذلكعلىومثالً 

.مدربةالغيرالعاملةالقوةتفعلهماوهذاالصيانةإجراء

:إلىيؤديالمدربةالبشريةالقوىإستخدامإنذلكمنويستخلص



افذةونالعصرمفتاحهيالتنبؤيةالصيانةتغيير

مرهاعوزيادةاألصولقيمةعلىالحفاظفيالمستقبل

والسالمةاألمنصمامهيتكونكماوأناتجها

أوةالعامأوالسكنيةسواءالمبانيفيللمستخدمين

الخدمات

ناعياالصطالذكاءباستخدامالتنبؤيةالصيانةتعمل

وحدوثالبشريالجانبعلىاالعتمادعدمعلى

وإعطاءالمعلوماتتخزينعلىيعملولكناألخطاء

المعلوماتبنكخاللمنالسريعةوالبدائلالحلول

تبالروبوالموجود

zero maintenance and zero

consumption

يالتالمساعدةالوسائلكماالروبوتاتيكونهنامن

يالبشرالكائنعنعوضاوالتشغيلالعمليمكنها

thisمتناهيةبدقةاالعمالومطابقة the mixed

between IT and operation technology

التوصيات 



شكراً لكم
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